Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη
ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ
Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ
εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ
και άλλχμ με παοόμξιεπ δοαρςηοιόςηςεπ, μέρα από ςημ παοακξλξύθηρη
διατόοχμ βαρικώμ υημικώμ παοαμέςοχμ ξι ξπξίεπ θα αμςαμακλξύμ ςη
δοαρςηοιόςηςα διάθερηπ απξβλήςχμ ςχμ πεοιξυώμ, είμαι έμαπ από ςξσπ
κύοιξσπ ρςόυξσπ ασςξύ ςξσ έογξσ. Έμαπ υοήρςηπ, ακόμα και μια δημόρια ή
ιδιχςική σπηοερία υοειάζεςαι μα παοακξλξσθεί ςα απξςελέρμαςα ςχμ
μεςοήρεχμ από ρσγκεκοιμέμεπ πεοιξυέπ, ποξκειμέμξσ μα ανιξλξγήρει ςξ
βαθμό κιμδύμξσ κξμςά ρε πεοιξυέπ διάθερηπ απξβλήςχμ.

Συεδιαρμόπ ςξσ Σσρςήμαςξπ Παοακξλξύθηρηπ Πξιόςηςαπ ςξσ
Εδάτξσπ
Η διαδικαρία ρυεδιαρμξύ ςξσ εογαλείξσ σρςήμαςξπ Παοακξλξύθηρηπ
απξςελείςαι από ςοειπ βαρικέπ αουέπ.
• Αμάγκη για μα καθξοιρςξύμ ξι ρημαμςικόςεοεπ υημικέπ παοάμεςοξι
για ςημ ανιξλόγηρη ςξσ βαθμξύ επικιμδσμόςηςαπ ςχμ πεοιξυώμ
διάθερηπ απξβλήςχμ
• Αμάγκη για μα καθξοιρςξύμ ςα όοια και ςξ εύοξπ ςχμ ζχμώμ
κιμδύμξσ (εύοξπ ςχμ ςιμώμ), όπχπ ξι κόκκιμεπ και ξι πξοςξκαλί ζώμεπ
κιμδύμξσ.
• υεδιαρμόπ εμόπ ποξγοαμμαςιρςικξύ πεοιβάλλξμςξπ εογαρίαπ πξσ
αμςαπξκοίμεςαι ρε ρσγκεκοιμέμεπ αμάγκεπ υοηρςώμ, λειςξσογικόςηςεπ
όπχπ η ειραγχγή, επενεογαρία, αμαζήςηρη ςχμ μεςοήρεχμ ςχμ
πεοιξυώμ διάθερηπ απξβλήςχμ, καθώπ και η γοατική παοξσρίαρη
ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ εκςίμηρηπ κιμδύμξσ.
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Η όλη εταομξγή ρυεδιάρςηκε και σλξπξιήθηκε με ςξ λξγιρμικό
Microsoft Visual Studio (2010), εμιρυσμέμη με ςη δσμαςόςηςα
παοακξλξύθηρηπ εμόπ ή ακόμα πεοιρρξςέοχμ μεςοήρεχμ ρε διατξοεςικέπ
πεοιξυέπ διάθερηπ απξβλήςχμ, καςάλληλη για μα υοηριμξπξιηθεί ακόμα και
από σπηοερίεπ μεγαλύςεοηπ κλίμακαπ και όυι μόμξ για ιδιχςική υοήρη
(δημιξσογία αμςιγοάτχμ αρταλείαπ και ςημ απξκαςάρςαρη ςχμ μεςοήρεχμ
δεδξμέμχμ μέρχ XML1).

Χημικέπ Παοάμεςοξι
Έμςεκα υημικέπ παοάμεςοξι επιλέυθηκαμ ςελικά, και καθξοίζξμςαι
ρςξμ Πίμακαπ 1 πξσ ακξλξσθεί. Επίρηπ, ςα όοια και ςξ εύοξπ ςιμώμ ςχμ
ζχμώμ κιμδύμξσ (κόκκιμξ - σφηλξύ κιμδύμξσ, πξοςξκαλί – μεςοίξσ κιμδύμξσ)
σπξδεικμύξμςαι ρςιπ ειδικέπ ρςήλεπ ςξσ πίμακα, εμώ ξι γοαπςέπ αματξοέπ
πξσ ρσμέβαλαμ για ςημ εκςίμηρη ασςώμ ςχμ εύοχμ παοξσριάζξμςαι ρςξ
ςέλξπ ςηπ παοξύραπ αματξοάπ.
Χημικές
Παράμετροι
Ηιεθηξηθή
Αγωγηκόηεηα
(mS/cm)
Οξγαληθή Οπζία %

Κόκκινη ζώνη
κινδύνοσ

Όρια τιμών

>2-4 (1)

>4 (12-16)

0.2-40

> 5.0 (12-16)

>20 (30)

0.05-55

>150 (31)

0.1-700

Οιηθέο θαηλόιεο
(mg/kg)

>40

Οιηθό Άδωην
(Kjeldahl) (%)

> 0.3

(12-16)

Δηαζέζηκνο
Φώζθνξνο (mg/kg)

29-59

(2, 3, 12-16)

Αληαιιάμηκν
Κάιην (cmol/kg)

>1.2-2.0

Δηαζέζηκνο
(DTPA) Σίδεξνο
(mg/kg)

1

Πορτοκαλί ζώνη
κινδύνοσ

(11)

0.02-3.00

(12-16)

> 60 (3) (δπλεηηθά
πψειή θηλεηηθόηεηα
P)

1-500

>2.0 (17)

0.1-30

>20-40 (10)

> 100

Οιηθό Χξώκην
(mg/kg)

64-200 (6, 7)

>200

5-1000

Οιηθό Νηθέιην
(mg/kg)

30-100 (11, 18, 19, 21-24)

>100

5-500

http://www.w3schools.com/xml/default.asp
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(5)

1-400

Οιηθό
Μνιπβδαίλην
(mg/kg)

pH

3-4 (11,22, 24)

>4

1-200

>8.0 (1)

>8.5

4.0-9.5

Πίνακας 1

Ο υοήρςηπ ποξκειμέμξσ μα ανιξλξγήρει ςξ βαθμό κιμδύμξσ ρςημ πεοιξυή ςξσ
υώοξσ διάθερηπ απξβλήςχμ ποέπει μα ειράγει ςιμέπ ρε ξοιρμέμεπ ή όλεπ από
ςιπ παοαπάμχ υημικέπ παοαμέςοξσπ, και μα ανιξλξγήρει έπειςα με γοατικό
ςοόπξ ςα απξςελέρμαςα μέρα από έμα διάγοαμμα ρημείχμ XY, όπξσ
παοξσριάζξμςαι επίρηπ ξι κόκκιμη και η πξοςξκαλί ζώμεπ κιμδύμξσ. ςημ
επόμεμη εμόςηςα ποόκειςαι μα ενηγηθεί πχπ γίμεςαι η υοήρη ςξσ
πεοιβάλλξμςξπ εογαρίαπ ςξσ εογαλείξσ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ
ούπαμρηπ, με ρύμςξμα ρυόλια ρυεςικά με ςημ σλξπξίηρη όπξσ υοειάζεςαι. Σξ
εογαλείξ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ έυει
ρυεδιαρςεί και σλξπξιηθεί ρε ςέρρεοιπ γλώρρεπ, Αγγλικά, Ελλημικά, Ιςαλικά
και Ιρπαμικά. Όςαμ ξ υοήρςηπ νεκιμήρει ςημ εταομξγή, έμα πλαίριξ
διαλόγξσ εμταμίζεςαι για μα επιλένει ςημ επιθσμηςή γλώρρα πξσ θα
υοηριμξπξιηθεί για ςημ εταομξγή, όπχπ ταίμεςαι ρςημ εικόμα Εικόνα 1 από
κάςχ.

Εικόνα 1

Μεςά ςημ επιλξγή γλώρραπ, εμταμίζεςαι ρςξμ υοήρςη ςξ κσοίχπ μεμξύ όπχπ
ασςό ταίμεςαι ρςημ Εικόνα 2 παοακάςχ.
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Εικόνα 2

Ειραγωγή Μεςοήρεωμ
Έμαπ υοήρςηπ υοειάζεςαι μα ειράγει ςα ρςξιυεία μέςοηρηπ, όπχπ είμαι
ξι ιδιόςηςεπ ςηπ πεοιξυήπ, η ημεοξμημία καςαγοατήπ ςχμ πληοξτξοιώμ,
ρσμςεςαγμέμεπ ςηπ πεοιξυή όπξσ η μέςοηρη/ρειπ έλαβε/αμ υώοα, καθώπ και
η ειραγχγή ςχμ ςιμώμ ςχμ υημικώμ παοαμέςοχμ, και ςέλξπ μα ςα σπξβάλει
ρςξ ρύρςημα. Ασςό γίμεςαι κάμξμςαπ ξ υοήρςηπ «κλικ» ρςξ κξσμπί Ειραγωγή
Μέςοηρηπ ρςημ κύοια ξθόμη είςε με ςξ μα ακξλξσθήρει ςα ρςξιυεία ςξσ
Μεμξύ, Μεςοήρειπ -> Ειραγωγή. Η ξθόμη διεπατήπ για ςημ ειραγχγή ασςώμ
ςχμ πληοξτξοιώμ ταίμεςαι ρςημ Εικόνα 3 παοακάςχ.
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Εικόνα 3

Επενεογαρία Μεςοήρεωμ
Έμαπ υοήρςηπ υοειάζεςαι επίρηπ μα επενεογαρςεί ςα δεδξμέμα ςχμ
μεςοήρεχμ, ρε πεοίπςχρη λάθξσπ ή μεςαβξλήπ ςχμ ρσμθηκώμ κξμςά ρςη
πεοιξυή, και μα σπξβάλει εκ μέξσ ςιπ πληοξτξοίεπ ρςξ ρύρςημα. Η
λειςξσογικόςηςα ασςή παοέυεςαι από ςξ ρύρςημα κάμξμςαπ «κλικ» ρςξ
κξσμπί Επενεογαρία Μέςοηρηπ ρςημ κύοια ξθόμη είςε ακξλξσθώμςαπ από
ςημ εογαλειξθήκη ςξσ Μεμξύ ςα ρςξιυεία Μεςοήρειπ -> Επενεογαρία. Η
διεπατή ςηπ ξθόμηπ για ςημ επενεογαρία ασςώμ ςχμ πληοξτξοιώμ ταίμεςαι
ρςημ Εικόνα 4 παοακάςχ.
Η εικόμα ασςή δείυμει όςι ξ υοήρςηπ μπξοεί μα επενεογαρςεί ρύμτχμα
με όλεπ ςιπ ποξϋπξθέρειπ και ςξσπ πεοιξοιρμξύπ πξσ αματέοθηκαμ μχοίςεοα
ρε ασςή ςημ αματξοά, κάθε υαοακςηοιρςικό πεδίξ ςηπ μέςοηρηπ, ςημ ςιμή
και ςξ κείμεμξ πεοιγοατήπ, ποιμ από ςημ εταομξγή ςχμ αλλαγώμ ρςημ βάρη
ςξσ ρσρςήμαςξπ. Επιπλέξμ, ςξ ρύρςημα παοέυει ρςξ υοήρςη ςη δσμαςόςηςα
μα διαγοάφει μια ξλόκληοη μέςοηρη από ςη βάρη δεδξμέμχμ (ρύμξλξ ςχμ
μεςοήρεχμ) απλά κάμξμςαπ «κλικ» ρςξ πλαίριξ (κξσςί) κάςχ από μια ρςήλη
μέςοηρηπ, ςξ πεδίξ Διαγοατή μέςοηρηπ. ςη ρσμέυεια, έμα ςικ ςξπξθεςείςαι
ρςξ πεδίξ ασςό ςηπ μέςοηρηπ και μεςά ςημ εφαρμογή τωμ αλλαγώμ ρςξ
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ρύρςημα (κάμξμςαπ «κλικ» ρςξ κξσμπί), κάθε πληοξτξοία ρυεςική με ςα
δεδξμέμα ασςήπ ςηπ μέςοηρηπ διαγοάτεςαι από ςημ βάρη ςξσ ρσρςήμαςξπ
παοακξλξύθηρηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ.

Εικόνα 4

Αμαζήςηρη Μέςοηρηπ
Έμαπ υοήρςηπ υοειάζεςαι επίρηπ μα αμαζηςήρει δεδξμέμα μεςοήρεχμ
διατόοχμ πεοιξυώμ, σπξβάλλξμςαπ ρσγκεκοιμέμη πληοξτξοία, έυξμςαπ ςημ
δσμαςόςηςα μα διαμξοτώρει ξοιρμέμα πεδία-υαοακςηοιρςικά μέςοηρηπ, και
μα αμαζηςήρει για μεςοήρειπ πξσ είμαι απξθηκεσμέμεπ ρςξ ρύρςημα με ςιπ
ρσγκεκοιμέμεπ μόμξ πληοξτξοίεπ. Σξ ρύρςημα παοέυει ςη λειςξσογικόςηςα
ασςή, η ξπξία επιςσγυάμεςαι κάμξμςαπ «κλικ» ρςξ κξσμπί Αμαζήςηρη
Μέςοηρηπ ρςημ κύοια ξθόμη ή ακξλξσθώμςαπ ςα ρςξιυεία ςξσ Μεμξύ
Μεςοήρειπ -> Αμαζήςηρη. Η διεπατή ςηπ ξθόμηπ για ςημ ειραγχγή ασςώμ
ςχμ πληοξτξοιώμ παοξσριάζεςαι ρςημ Εικόνα 5 Εικόνα 4 παοακάςχ.
Όπχπ ταίμεςαι και ρςημ εικόμα, ξ υοήρςηπ μπξοεί μα
παοαμεςοξπξιήρει ςημ αμαζήςηρη μεςοήρεχμ αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ.
Μια πξλύ υοήριμη λειςξσογικόςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ για μα ποξρςεθεί ρε
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ασςό ςξ ρημείξ είμαι ασςή ςηπ γοατικήπ απεικόμιρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ
αμαζήςηρηπ, ςξ ξπξίξ και σλξπξιήθηκε. Έμαπ υοήρςηπ λξιπόμ, μπξοεί μα
επιλένει, από ςξ κάςχ δενιά μέοξπ ςηπ ξθόμηπ διεπατήπ, ςημ υημική
παοάμεςοξ και ρςη ρσμέυεια κάμξμςαπ «κλικ» ρςξ κξσμπί Γοάτημα
Απξςελερμάςωμ παοξσριάζξμςαι ςα απξςελέρμαςα αμαζήςηρηπ για ςημ
ρσγκεκοιμέμη παοάμεςοξ γοατικά. ςημ επόμεμη εμόςηςα η ξπςικξπξίηρη
ςξσ γοατήμαςξπ πεοιγοάτεςαι ρσμξπςικά.

Εικόνα 5

Γοατική Αμαπαοάρςαρη Μέςοηρηπ
Οι ςιμέπ ςχμ υημικώμ παοαμέςοχμ πξσ έυξσμ ειραυθεί και είμαι
απξθηκεσμέμεπ ρςη βάρη δεδξμέμχμ ςξσ ρσρςήμαςξπ, μπξοξύμ μα
αμαπαοαρςαθξύμ γοατικά ρε έμα διάγοαμμα XY, παοξσριάζξμςαπ με ςξμ πιξ
ξσριαρςικό ςοόπξ, εάμ η αμςίρςξιυη μέςοηρη σπεοβαίμει ή είμαι μέρα ρςα
όοια ςχμ παοαμέςοχμ (βαθμόπ κιμδύμξσ).
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Τπάουξσμ δύξ ςοόπξι όπξσ ξ υοήρςηπ μπξοεί μα δει γοατικά ςιπ
ειραυθείρεπ μεςοήρειπ. Ο ποώςξπ, δίμεςαι από ςξ βαρικό μεμξύ ςξσ
ρσρςήμαςξπ, κάμξμςαπ «κλικ» ρςξ κξσμπί Γοάτημα ρςημ κύοια ξθόμη
διεπατήπ, και ρςη ρσμέυεια επιλέγξμςαπ ςημ επιθσμηςή υημική παοάμεςοξ
(π.χ. Γράφημα -> Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Γράφημα -> Ολικές Φαιμόλες), και
ςξ ρύρςημα θα απεικξμίρει ρε μια μέα καοςέλα ςιπ ςιμέπ ςηπ υημικήπ
παοαμέςοξσ όλχμ ςχμ απξθηκεσμέμχμ μεςοήρεχμ, όπχπ ασςό ταίμεςαι
ρςημ Εικόνα 6.

Εικόνα 6

Ο δεύςεοξπ ςοόπξπ αματέοθηκε ρςημ ποξηγξύμεμη εμόςηςα. Σα
απξςελέρμαςα μιαπ αμαζήςηρηπ μπξοξύμ μα απεικξμιρςξύμ γοατικά εάμ ξ
υοήρςηπ επιλένει ςημ ποξςιμώμεμη υημική παοάμεςοξ και κάμει «κλικ» ρςξ
κξσμπί Γοάτημα Απξςελερμάςωμ, όπχπ ασςό ταίμεςαι ρςημ Εικόνα 7 and
Εικόνα 8 παοακάςχ.
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Εικόνα 7

Εικόνα 8
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Εναγωγή Απξςελερμάςωμ Αμαζήςηρηπ ρε Φσλλξμεςοηςή(Excel)
Η εταομξγή ςξσ σρςήμαςξπ Παοακξλξύθηρηπ Ρύπαμρηπ έυει επίρηπ
μια επιπλέξμ λειςξσογικόςηςα, ασςή ςηπ εναγχγήπ ςχμ απξςελερμάςχμ ρε
μξοτή καςάλληλη για ςξμ Φυλλομετρητή (Excel). Μια ποξεπιρκόπηρη ασςήπ
ςηπ διαδικαρίαπ παοξσριάζεςαι in Εικόνα 9.

Εικόνα 9

Ο υοήρςηπ όυι μόμξ μπξοεί μα αμαζηςήρει μεςοήρειπ με ςα δικά ςξσ
ρσγκεκοιμέμα κοιςήοια, αλλά και μα εναγάγει ςα απξςελέρμαςα ςηπ
αμαζήςηρηπ (μεςοήρειπ πξσ βοέθηκαμ) ρε μξοτή αουείξσ Υσλλξμεςοηςή
(έγγοατξ ςξσ Microsoft Office Excel 2003 και Microsoft Office Excel 2007).
Ασςή η λειςξσογία είμαι διαθέριμη (εμεογξπξιημέμη) μόμξ όςαμ η
καοςέλα αμαζήςηρηπ είμαι αμξιυςή. Κάμξμςαπ λξιπόμ «κλικ» ρςξ μεμξύ
Εναγωγή ωπ Αουείξ Excel, ςξ παοάθσοξ διαλόγξσ πξσ εμταμίζεςαι,
παοξσριάζεςαι ρςημ Εικόνα 10.
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Εικόνα 10

Εκςύπωρηπ Αματξοάπ Απξςελερμάςωμ
Η εταομξγή ςξσ σρςήμαςξπ Παοακξλξύθηρηπ Ρύπαμρηπ διαθέςει
ακόμα μια επιπλέξμ λειςξσογία, ασςή ςηπ εκςύπχρηπ αματξοάπ ςχμ
απξςελερμάςχμ αμαζήςηρηπ. Έμαπ υοήρςηπ όυι μόμξ μπξοεί μα αμαζηςήρει
ςιπ μεςοήρειπ με ξοιρμέμα κοιςήοια, αλλά μπξοεί μα εκςσπώρει ςα
απξςελέρμαςα ςηπ αμαζήςηρηπ (μεςοήρειπ βοέθηκαμ), καθώπ επίρηπ μα
εκςσπώρει και ςα γοατήμαςα ςχμ μεςοήρεχμ ασςώμ για όλεπ ςιπ υημικέπ
παοαμέςοξσπ. Μια ποξεπιρκόπηρη ςηπ διαδικαρίαπ ασςήπ παοξσριάζεςαι
ρςημ Εικόνα 11 και Εικόνα 12.
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Εικόνα 11

Εικόνα 12
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